PROJEKT OLIWA 2011
Komunikat z badań dzielnicy Gdańska - Oliwy

PROJEKT ZREALIZOWANY PRZEZ STUDENTÓW SOCJOLOGII UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO,
PRZY WSPARCIU MERYTORYCZNYM FUNDACJI OŚRODEK BADAŃ I ANALIZ SPOŁECZNYCH ORAZ UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO.

Badanie zrealizowane zostało przez studentów socjologii UG, na potrzeby Fundacji Ośrodek
Badao i Analiz Społecznych przy wsparciu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdaoskiego.
Generalnym celem projektu było dokonanie względnie wyczerpującej i dogłębnej diagnozy na temat
pożądanego przez mieszkaoców kierunku rozwoju dzielnicy Gdaoska – Oliwy. Konieczne było
sprecyzowanie obecnego charakteru dzielnicy, ustalenie znaczących (oraz postrzeganych jako
nieznaczące i niepotrzebne) inwestycji z punktu widzenia mieszkaoców oraz wyznaczenie kierunku,
jaką powinni obrad Radni Dzielnicy, członkowie stowarzyszeo, czy populacja Oliwy – wszyscy, którzy
chcą działad aktywnie na rzecz swojego miejsca zamieszkania, świadomie tworząc swoją małą
ojczyznę.
Założonymi przez badaczy polami zainteresowao zostały określone takie zagadnienia, jak:
wizja rozwoju dzielnicy, ogólna ocena dzielnicy, tożsamośd mieszkaoców, dostrzegane przez
mieszkaoców problemy oraz ich społeczna aktywnośd. Badanie zrealizowano z wykorzystaniem
techniki wywiadu kwestionariuszowego na kwotowo dobranej próbie mieszkaoców Oliwy w sześciu
obszarach odpowiadających – orientacyjnie – rozmieszczeniu architektonicznemu i ludnościowemu
mieszkaoców.

Profil badanych

W badaniu wzięło udział 148 osób (54% kobiet i 46% mężczyzn). Biorąc pod uwagę wiek
badanych, najmłodszy respondent miał lat 16, najstarszy 88 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby
w wieku 26-35 lat. W badanej próbie dominowały osoby z wykształceniem średnim oraz wyższym
(odpowiednio 35% i 37%). Wśród respondentów, 18% stanowiły osoby uczące się lub studiujące, 61%
– osoby pracujące i około 21% – osoby nie pracujące, w tym emeryci i renciści.
W badanej grupie 42% respondentów stanowiły osoby mieszkające w Oliwie od urodzenia.
Badani, którzy mieszkali powyżej 10 lat w dzielnicy, stanowiły 35% badanej grupy. Osób, które
mieszkały w dzielnicy krócej niż rok, było 4%. Najczęściej były to także osoby, które nie posiadały
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mieszkania własnościowego. Należy zwrócid uwagę na fakt, iż znaczny odsetek osób zamieszkujących
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dzielnicę powyżej 10 lat, to przeważnie Ci, którzy co prawda nie zamieszkują Oliwy od momentu
urodzenia, jednak spędzili tu swoją młodośd oraz obecnie spędzają tu starośd.

Nast awienie respon dentów do zmian
Respondenci mają określone postawy co do zmian dzielnicy. Dokładnie połowa młodych ludzi
(16-25 lat) przejawia nastawienie pozytywne. Jeszcze wyższy odsetek osób pozytywnie nastawionych
do rozwoju dzielnicy oraz zmian w jej obrębie charakteryzuje osoby w wieku 56-65 lat. Największy
odsetek osób negatywnie nastawionych do zmian można dostrzec w dwóch grupach wiekowych: 3645 lat i 66-75 lat.

Wykres 1: Wiek a nastawienie do zmian w Oliwie i rozwoju dzielnicy
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X2=13,490, p < 0,05, V-Cramera=0,230 (Źródło: Opracowanie własne)

***
Więcej szczegółów i wniosków dostępnych w pełnej wersji raportu. W celu jego
udostępnienia prosimy o wiadomośd na kontakt@obias.pl.
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